
 

TOBULINAME KALBOS ĮGŪDŽIUS 

9:00 – 12:00 12:00 – 13:00 

VEIKLA PO PIETŲ 

13:00 – 17:00 

PIRMADIENIS 
Tapkime draugais! Kartu vasaroti ir 

mokytis smagiau! Išmoksime 

prisistatyti, susipažinsime su grupės 

draugais, dėstytoju, savaitės programa, 

žaisime interaktyvius žaidimus. 

 

Bernardinų sodas. Prancūziški 

žaidimai. Lobio-staigmenos paieškos: 

sekant užuominomis ir naudojantis 

turimomis žiniomis stengsimės kuo 

greičiau surasti paslėptą lobį. 

 

PIETŪS 

ANTRADIENIS 

Frankofonija. Prancūzų kalba, kuri 

gyvuoja visuose penkiuose žemynuose! 

Kartu atrasime prancūzakalbes pasaulio 

šalis, miestus, jų simbolius, kalbėsime 

apie žymiausias prancūzų asmenybes ir 

jų išradimus. 

 

Valstybės pažinimo centras.  Pažinkite 

lietuvių kalbą ir demokratiškas 

institucijas, sužinokite, kaip piliečiai 

gali dalyvauti valstybės valdyme ir kaip 

išspręsti problemas, kurios daro 

poveikį įvairioms bendruomenėms. 

  PIETŪS 

TREČIADIENIS 
Komiksų dirbtuvės ir kūrybiniai 

atradimai! Pažintis su komiksų istorija, 

naujausiomis tendencijomis ir žanrų 

įvairove. Mokysimės piešti įvairiomis 

technikomis, kursime savo istorijas. 

Taikomosios dailės muziejus. 

Pasinerkite į meno pasaulį ir patirkite 

naujas emocijas,  praplėskite savo 

žinias apie madą, piešimą ir grafiką. 

  PIETŪS 

KETVIRTADIENIS 
Prancūziškos virtuvės ypatumai! 

Šiandien kalbėsime apie valgį, 

ingredientus, mokysimės trumpų sakinių 

išreikšti pojūčiams ir... patys gaminsime 

paprastus prancūziškus patiekalus. 

Maistas - tai menas! Susirinkime 

pakalbėti apie prancūzišką virtuvę, o 

kiek vėliau gaminsime vaflius ir 

blynelius!  

PIETŪS 

PENKTADIENIS 

Vasaros atostogos ir ateities planai. 

Išmoksime užsisakyti kelionės bilietus, 

rezervuoti viešbutį ar kitą gyvenamąją 

vietą. Suplanuosime kelionę į Prancūziją 

– išsirinksime mėgstamiausią regioną, 

sudarysime lankytinų vietų maršrutą... 

Lietuvos geležinkelių muziejus. 

Nepraleiskite progos praplėsti savo 

žinias apie vieną svarbiausių XIX 

amžiaus išradimų – traukinį. Bus ir 

žaidimų. 

PIETŪS 

Prancūzų institutas Lietuvoje 

Didžioji g. 1, LT-01128 Vilnius 

mokymai@institutfrancais-lituanie.com 

+370 5 219 96 96 

www.prancuzuinstitutas.lt 

* Programa gali būti koreguojama, atsižvelgiant į oro 

sąlygas ir muziejų darbo laiką. 

* Pirmoje ir antroje dienos pusėje tarp pamokų/veiklų 

Institute daroma 15-20 min. pertrauka, kurios metu 

vaikai pasistiprina (pateikiami vaisiai, sausainiai arba 

sumuštiniai ir gėrimai), pasivaikšto parke. 

* Kiekvienos dienos pabaigoje stovyklos dalyviai yra 

trumpai supažindinami su kitos dienos programa, ku-

riai, jei būtina, turi minimaliai pasiruošti (apranga, 

viešojo transporto bilietai ir kt.). 

PRANCŪZŲ KALBOS VASAROS DIENOS 

STOVYKLA 

Rytiniai užkandžiai  
apie  10:30 

Rytiniai užkandžiai  

apie 10:30 

Rytiniai užkandžiai  

apie 10:30 
Užkandžiai apie 

15:30 

Rytiniai užkandžiai  
apie  10:30 

Rytiniai užkandžiai 

apie 10:30 

Užkandžiai apie 

15:30 

 

Užkandžiai apie 

15:30 

 

Užkandžiai apie 
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